OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
MODEROWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA PT.
NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatora do poprowadzenia ogólnopolskiej sieci współpracy
i samokształcenia „Neurodydaktyka w praktyce szkolnej” dla pracowników instytucji systemu
wspomagania w okresie od kwietnia do października 2015 r.

Celem działania ogólnopolskiej sieci będzie wymiana doświadczeń, wspólne wypracowywanie
rozwiązań dotyczących wykorzystywania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w praktyce szkolnej oraz
planowanie działań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli w tym zakresie.

Uczestnicy sieci: nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni oraz pracownicy poradni
psychologiczno – pedagogicznych, którzy ukończyli szkolenia i spotkania organizowane przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji poświęcone zagadnieniu neurodydaktyki. Liczba uczestników sieci to ok. 30 osób.

Przebieg pracy sieci: Uczestnicy sieci wezmą udział w jednym spotkaniu stacjonarnym, bieżąca
współpraca będzie odbywała się za pośrednictwem platformy cyfrowej www.doskonaleniewsieci.pl .
Do udziału w pracach sieci będą zapraszani przez ORE eksperci wspierający pracę jej członków w
zakresie wybranych problemów.

Zadania Koordynatora sieci:
rekrutacja uczestników sieci za pośrednictwem platformy www.doskonaleniewsieci.pl we
współpracy z Zamawiającym,
przygotowanie planu działania sieci zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników,
moderowanie pracy na platformie www.doskonaleniewsieci.pl, w tym zamieszczanie
materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką
sieci – min. 20 godzin miesięcznie,
moderowanie pracy grupy podczas spotkania stacjonarnego wg. programu ustalonego z
Zamawiającym – 12 godzin dydaktycznych,
sporządzenie sprawozdania z pracy sieci i przekazanie go Zamawiającemu.

Termin wykonania zadania: maj 2015 r. –– październik 2015 r.
Zasady współpracy:


Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie,



plan działania sieci zostanie opracowany do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy,



Wykonawca będzie zobowiązany do bieżących konsultacji z Zamawiającym w trakcie
planowania i realizacji zadania – w tym do udziału w co najmniej jednym spotkaniu
konsultacyjnym w siedzibie Zamawiającego,



Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku
konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.

Wybór wykonawcy:
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie wraz wstępną koncepcją planu
działania sieci na adres paulina.mikucka@ore.edu.pl. Nabór zgłoszeń trwa do 26 kwietnia 2015 r.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: Bogusława Kalinowska
tel. 22 5708331, boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.

Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy ofertę, która spełni wskazane wymagania oraz otrzyma
najwyższą liczbę punktów zgodnie z następującymi kryteriami:
- kryterium cena 40%
- kryterium jakość wstępnej koncepcji planu działania sieci 60%

O wynikach oceny ofert Oferenci zostaną poinformowani wiadomością wysłaną na wskazany
w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawcy.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, których łączne zaangażowanie w
realizację zadań zawodowych przekracza 240 godzin miesięcznie (zgodnie z wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty
na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.), we współpracy z Wydziałem Rozwoju Szkół i
Placówek Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 Wymagania oraz kryterium oceny oferty
Załącznik nr 2 Formularz aplikacyjny

